Turun yliopiston englannin kielen opiskelijoiden ainejärjestö Anglica ry
Hallituksen kokous 34/2020
23.11.2020 klo 18.00, Signumin kahvihuone.
Läsnä: Aapo Rauha, Tommi Virtanen, Pihla Eskola, Mikko Rytö, Lea-Lotta Huurtela,
Noora Kyckling, Veera Purhonen ja Mariia Määttä. Zoom-alustan välityksellä läsnä:
Aliisa Rantanen ja Salli Salolahti. Seuraamassa: Aapo Häärä, Juha Törrönen ja Emmi
Kaitarinne.

1.

Kokouksen avaus klo 18.05.

2.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Todetaan.

3.

Esityslistan hyväksyminen
- Hyväksytään ilman muutoksia.

4.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
- Hallitus on tarkistanut ja hyväksynyt pöytäkirjan 33/2020.

5.

Posti
- Ei postia.

6.

Ilmoitusasiat
- Hallitukselle on tullut seuraavia yhteydenottoja:
- Välityspyyntö kieltenopettajan vuorotteluvapaan sijaisuudesta Salossa.
- Mainos Säästöpankilta.
- Mainos Rockseri oy:ltä.
- Yhteydenotto liittyen ainejärjestöjen juhlajulkaisujen toteuttamiseen.
- Välityspyyntö Nyyti ry:n verkkopohjaista toimintaa edistävästä kyselystä.
- Viesti kieltenopettajan vuorotteluvapaan sijaisuudesta välitetään jäsenistölle.
- Anglican verkkosivuille on lisätty uusi välilehti, jossa on yhteydenotto-ohjeet
työnantajille, joilla on tarjota työtä englanninopiskelijoille.
- Vuoden 2021 hallituksen tiedottaja, projektivastaava ja varapuheenjohtaja on
koulutettu.
- Vuoden 2021 hallituksen iltakoulu järjestetään ma 7.12. klo 18. Signumin
kahvihuone on varattu tapaamista varten.
- Anglia-haalarimerkkejä on tilattu 200 kappaletta.
- Mikko Rytö on osallistunut Humanitas ry:n yleiskokoukseen to 19.11, jossa on
valittu Humanitas ry:n uusi hallitus. Humanitaan uudeksi puheenjohtajaksi on

valittu Karoliina Nurmio. Lisäksi kokouksessa on päätetty Nimesis ry:n
liittämisestä Humanitaan jäsenjärjestöksi.
- Sosiaali- ja koulutuspoliittisen vastaavan kysely on lähetetty jäsenistölle ja siihen
on saatu tähän mennessä 18 vastausta.
- Night Club Marilyn on ilmoittanut varanneensa päivämäärät to 4.2.2021 sekä ke
24.3.2021 Anglican bileitä varten. Vuoden 2021 hallitus keksii tapahtumalle
teeman sekä mahdollisia yhteistyöjärjestöjä.
- Aapo Rauha on ilmoittanut jäsenistölle vuoden 2020 jäljellä olevien hallituksen
kokousten aikataulusta.
7.

Talous
a. Kuitit ja laskut
- Ei uusia kuitteja tai laskuja.
b. Muuta
- Tilityksiä:
- Haalarimerkkiosto 20.11., 17,50€.
- Laulukirjojen myynti 20.11., 40,00€.

8.

Menneet tapahtumat
a. Etäsitsit 19.11.
- Tapahtuma sujui hyvin ja siitä saatiin positiivista palautetta osallistujilta.
- Paikalla oli yhteensä noin 70 osallistujaa, joista osa jakoi ruudun Zoom-alustalla.
- Tulevia etäsitsejä ajatellen tapahtuman voisi aloittaa jo aikaisemmin, jotta se
kestäisi hieman kauemmin.
- Jatkot Discord-alustalla toimivat hyvin.

9.

Tulevat tapahtumat
a. Wine & Whine 26.11.
- Zoom-kokous tapahtumalle on luotu.
- Mikko Rytö käy läpi sosiaali- ja koulutuspoliittisen vastaavan kyselyyn tulleita
vastauksia ennen tapahtumaa.
b. Christmas Quiz 3.12.
- Facebook-tapahtuma on julkaistu.
- Mikko Rytö työstää lisää kysymyksiä visaa varten.
c. Jouluglögit 10.12.
- Veera Purhonen julkaisee Facebook-tapahtuman viikon 48 aikana.

- Anglica tarjoaa tapahtumassa glögiä.
10.

Muut esille tulevat asiat
- Vuoden 2021 hallituksen jäsenien koulutus jatkuu.
- Seuraava hallituksen kokous järjestetään alustavasti ma 30.11. klo 18. Alustavasti
myös ti 8.12. klo 19 järjestetään kokous sekä vielä ainakin yksi kokous
jouluglögitapahtuman jälkeen.
- Pohditaan Can joins -haalarimerkin toteuttamista.
- Hallitusvirkistäytymisen aikataulua selvitetään.

11.

Kokouksen päättäminen klo 18.42.

____________________________
Aapo Rauha
puheenjohtaja

____________________________
Tommi Virtanen
sihteeri

